
Volejte zdarma 800 800 099 Navštivte nás – Lidická 77, Brno

Mgr. Tomáš Kokna  |  obchodní ředitel, v RS od 2002  |  724 255 155

Nemovitosti 
úspěšně 
prodáváme 
již od roku 
1991
Přesvěčte se sami 
a nabídněte nám svůj dům
nebo byt k prodeji…

Ve všech
schránkách 

v Brně

Volejte zdarma 800 800 099 Široká nabídka dalších nemovitostí www.realspektrum.cz
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news

N/RSB14711/15

Prodej bytu 3+1, brno-Černá Pole

3 090 000 Kč
cihlový byt 88 m2 v DB/OV · balkon, spíž, sklep  
· původní udržovaný stav určený k moderniza-
ci · čtyřpodlažní dům s plánovanou revitalizací 
· velmi žádaná lokalita města Brna · vhodný 
jako investice k pronájmu · k nastěhování ihned

N/RSB/14654/15

rodinný dům, Sokolnice

6 490 000 Kč
samostatně stojící dům s garáží · udržovaná za-
hrada s automatickým závlahovým systémem · 
nadstandardně řešený dům je ve výborném sta-
vu · krbová kamna, solární panely pro ohřev vody 
· pozemek 972 m2 · prodej vč. vnitřního vybavení

N/RSB/14666/15

rodinný dům, brno-kohoutovice

7 250 000 Kč
částečně podsklepený rodinný dům s garáží 
a parkovacím stáním pro dvě auta · výborný 
stav s možností okamžitého užívání · poze-
mek celkem 396 m2, užitná plocha 198 m2 
· vinný sklep, terasa, úložný prostor ve štítě

Neplatíte 
provizi



40 000 kupců 
denně uvidí vaši nemovitost

Volejte zdarma 800 800 099 Stovky dalších nemovitostí na webu www.realspektrum.cz
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Víte, jak úspěšně prodat svoji 
nemovitost? My ano…
•	 Správná cena – nejdůležitější krok celého prodeje, specialista náboru Vám pomůže 

stanovit nejvyšší možnou, ale reálnou cenu. Příliš vysoká cena zájemce odradí 
a postupné snižování ceny v konečném důsledku nemovitosti uškodí. Pro zájemce 
o prodej nabízíme bezplatnou konzultaci ceny.

•	 Smluvní pověření zprostředkovatele – kompletní služby bez vyjímek.  
Závazek pro RK se o prodej postarat.

•	 Profesionální příprava nabídky – od kvalitních fotografií  
až po veškerou dokumentaci k nemovitosti.

•	 Služby osobního makléře – garantujeme, že se náš  
makléř stará o takový počet zakázek, který zodpovědně 
zvládne vyřídit.

•	 Kvalitní a cílená inzerce – našim cílem je nemovitost  
prodat a ne jen inzerovat. Využíváme nejmodernější  
metody propagace a veškeré internetové nástroje.

•	 Právní servis – renomovaná advokátní  
kancelář garantuje správnost 
všech smluv a bezpečnou 
úschovu kupní ceny.

•	 Komunikace s úřady – 
nezatěžujte se zbytečnou 
byrokracií, vyřídíme vše za Vás. 

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 110 161

Petr Broža  |  petr.broza@realspektrum.cz

Exekucí na nemovitostech 
se už bát nemusíte! 
Umíme je rychle a efektivně řešit.

Kontaktujte nás! 

Ke smlouvám uzavřeným 
do 30. 4. získáte zdarma Průkaz 
energetické náročnosti budovy 
a úschovu KC u advokáta

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 405 303

Michal Chemišinec  |  makléř – nábor RD a byty, v RS od 2012



b y D l e n í 
R e k R e a c e

Vy chcete prodat.
My víme komu.

N/RSB/14597/15

Prodej bytu 1+kk, Zbýšov

1 390 000 Kč

moderní podkrovní byt 46,5 m2 v OV · výborný stav, kolau-
dace 2008 · cihlový historický dům po kompletní přestavbě 
·sklep, parkování před domem · klidná lokalita

N/RSB/14606/15

Převod bytu 3+1, kuřim

1 650 000 Kč

světlý byt 64,1 m2 vč. lodžie (DB) · zasklená lodžie, sklep · 
samostatná koupelna a WC · osmipodlažní dům po kom-
pletní revitalizaci · udržovaný stav, hezký výhled

N/RSB/14667/15

rodinný dům, nýrov

1 990 000 Kč

samostatně stojící rodinný dům v krásné lesnaté lokalitě 
· poblíž přírodního parku mezi Kunštátem a Letovicemi 
· dobrý stav po kompletní rekonstrukci vč. nové střechy

N/RSB/14596/15

Prodej bytu 1+1, blanSko

690 000 Kč

slunný byt 28,1 m2 v OV · udržovaný stav určený k moderni-
zaci · sklep, nové rozvody · cihlový dům po celkové revitaliza-
ci · v blízkosti autobusového i vlakového nádraží

N/RSB/14690/15

Prodej bytu 3+1, brno-Černá Pole 

2 990 000 Kč

prostorný mezonetový byt 75 m2 v OV · velmi dobrý stav · 
vlastní plynové topení, klimatizace · vestavěná skříň, komora, 
sklep · pětipodlažní cihlový dům

N/RSB/14364/14

rodinný dům, brno-řeČkovice

6 950 000 Kč

novostavba prostorného řadového domu s garáží · tepelné 
čerpadlo, krb · nízké provozní náklady · vyhledávaná lokalita 
na severní hranici Brna · pozemek celkem 142 m2

N/RSB/14251/14

rodinný dům, Podolí u brna

3 500 000 Kč

řadový, částečně podsklepený dům s garáží · možnost 
rozšíření o půdní vestavbu · vhodný i pro dvougenerační 
bydlení · dobrý technický stav s nutnou modernizací 

N/RSB/14496/15

Stavební PoZemek, olšany

800 Kč/m2

větší stavební pozemek o výměře 1 800 m2 · vhodný ke 
stavbě samostatně stojícího domu · krásná lokalita s velmi 
dobrou občanskou vybaveností a dopravní dostupností

N/RSB/14277/14

bývalá hájenka, koníkov

5 250 000 Kč

soubor budov tvořících jeden funkční celek · uzavřený dvůr, 
pozemek celkem 16 824 m2 · venkovní bazén s filtrací · 
vhodné pro bydlení, rekreaci nebo zřízení penzionu

N/RSB/14604/15

Stavební PoZemek, brno-Slatina

2 900 Kč/m2

větší stavební pozemek o výměře 2 425 m2 · dle ÚR města 
Brna určeno jako plocha k všeobecnému bydlení · pozemek 
je vhodný k výstavbě více rodinných domů · šířka 17,5 m

N/RSB/13314/14

StP, moravSké knínice

1 495 000 Kč

stavební pozemek o výměře 583 m2 · vhodný ke stavbě ro-
dinného domu · vyhledávaná lokalita v těsné blízkosti města 
Kuřim · výborná dopravní dostupnost · šířka pozemku 12,5 m

N/RSB/14388/14

Prodej bytu 2+kk, brno-řeČkovice

2 490 000 Kč

bezbariérový byt 54,2 m2 vč. balkonu v OV · velmi dobrý 
stav, kolaudace v roce 2008 · prostorný balkon s přístupem 
z obou pokojů, sklep · čtyřpodlažní cihlový dům s výtahem

N/RSB/14714/15

Prodej bytu 2+1, brno-štýřice

1 890 000 Kč

cihlový byt 45,9 m2 vč. balkonu (OV) · původní standardní 
stav určený k modernizaci · vlastní plynový kotel, spíž, 
sklep · čtyřpodlažní dům po revitalizaci

N/RSB/14685/15

Prodej bytu 2+1, brno-leSná

2 090 000 Kč

světlý byt 55,91 m2 vč. lodžie (OV) · šatna, sklep, plastová 
okna · čtyřpodlažní dům po celkové revitalizaci · nízké 
měsíční náklady · nastěhování ihned

jsme členy
významných 
asociací

naše účast na významných 
realitních veletrzích

rodinný dům, chudČice

moderní atypická vila představuje architektonickou konverzi a citlivě 
navazuje na starší zástavbu · dva samostatné byty 5+kk a 2+kk s vlast-
ním vstupem · parkování až pro 6 automobilů · okrasná zahrada se třemi 
úrovněmi a automatickým zavlažováním

N/RSB/14586/15

9 450 000 Kč

poslední volné 
byty 3+kk

D/RSB/102/14
cena od 3 249 000 Kč

18 nízkoenergetických bytů · velmi 
atraktivní lokalita Řečkovice pod 

přírodním parkem Baba · ke každému 
bytu náleží balkon a sklep

Bydlení 
v klidném 
prostředí

Pozemek
1 679 m2

Exekucí na nemovitostech 
se už bát nemusíte! 



b U S I n e S S
I n V e S T I c e

Ze široké nabídky
 nemovitostí vybíráme…
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N/RSB/12491/13

Sídlo firmy, brno-Střed

18 000 000 Kčprodej sídla firmy v industriální zóně · dvou-
podlažní výrobně-skladový objekt se zázemím 
s administrativním a sociálním zázemím · par-
kování, manipulační plocha · ÚP 1 800 m2

N/RSB/12258/13

rdPark brno líšeň

info v RKprodej a pronájem nízkoenergetických prostor 
v novém projektu RDPark · vhodné pro obchod-
ně reprezentativní účely · možnost využití i pro 
lehkou výrobu · výměra boxu 400 m2 

à   Nový portál cílený především  
na zahraniční klientelu a investory

à   Sklady, výrobní haly a stavební  
pozemky na jednom místě

à   Jsme první u nových  
poptávek na trhu

Ing. Radek Březina  |  makléř – prodej, v RS od roku 2003

Volejte 602 156 824 nebo pište radek.brezina@realspektrum.cz 

N/RSB/12604/14

kancelářSké ProStory, brno-leSná

4 600 000 Kč + DPH

prodej kancelářských prostor ve II. a III. NP · nová komerční 
budova na ul. Okružní · využití pro obchod a služby · užitná 
plocha celkem 196 m2 · stav před dokončením

N/RSB/14204/14

kancelářSké ProStory, brno-Střed

21 000 Kč/měs.

pronájem moderních kanceláří ve 2. NP polyfunkčnho ob-
jektu · prostory jsou po rekonstrukci · užitná plocha 88 m2 

· vhodné pro sídlo společnosti, kontaktní místo s klienty

N/RSB/14301/14

kanceláře v aZ toweru

info v RK

pronájem exkluzivních kancelářských prostor v nejvyšší 
budově ČR · samostatné kanceláře od 80 m2, celá patra 
450 m2  · možnost až 6ti měsíčních nájemních prázdnin

N/RSB/14143/14

PolyfunkČní objekt, brno-Sever

5 790 000 Kč

prodej administrativního objektu s parkováním ve dvor-
ním traktu · budova se 3. NP a 1. PP · celková užitná plo-
cha 330 m2 · 5 parkovacích míst · vhodné pro sídlo firmy

N/RSB/13424/14

kancelářSké ProStory, brno

29 000 Kč/měs. + en. a sl.

pronájem kancelářských prostor v blízkosti BVV · kancelářský 
celek ve 2. NP o výměře 168 m2 · rozděleno na samostatné 
kanceláře · možnost umístění reklamy, veřejné parkoviště

N/RSB/14514/15

areál, ÚjeZd u brna

9 300 000 Kč

prodej areálu s velkou odstavnou plochou · dlouhodobě 
využíváno k venkovnímu skladování a prodeji sanitárního 
vybavení · celková výměra 13 338 m2 · 6 km jižně od Brna

N/RSB/6411/10

PodnikatelSký objekt, brno-jih

29 000 000 Kč

prodej hotelu s restaurací a zázemím · nyní 23 pokojů · 
možnost rozšíření o 25-30 bytových jednotek na pozemku 
za nemovitostí dle ÚR · pozemek 2 613 m2

N/RSB/14124/14

kancelářSké Plochy, brno-Střed

1 200 Kč/m2/rok

pronájem kancelářských ploch v novém obchodně adminis-
trativním centru · volné prostory ve 3. NP · velký open-space 
prostor, tři kanceláře a zasedací místnost · výměra 630 m2

N/RSB/14557/15

areál, brno-maloměřice

13 500 000 Kč

prodej areálu v blízkosti brněnského městského okruhu · dva 
skladovací objekty 100 m2 a 535 m2, dostatek zpevněných 
ploch · výměra pozemku 3 947 m2 · příjezd pro kamiony

N/RSB/9330/11

bývalý hotel – nyní koleje, brno

info v RK

pětipodlažní objekt v sousedství areálu BVV · po komplet-
ní rekonstrukci · užitná plocha 850 m2 · nyní využíváno 
k provozu studentských kolejí s 22 plně vybavenými pokoji

N/RSB/14300/14

kanceláře,  obchody v camPuS Square

info v RK

pronájem kancelářských a obchodních ploch ve standardu 
nejvyšší kategorie · celkem 4 000 m2 volných ploch, prostory 
od 200 m2 · flexibilní uspořádání vnitřních prostor

N/RSB/10815/12

areál, ivanČice

17 500 000 Kč

prodej nově zrekonstruovaného podnikatelského areálu 
· administrativní a skladové plochy, rozlehlý pozemek  
(8 900 m2) · částečně temperováno, příjezd pro kamiony

Individuální
podmínky

Výstavba 
zahájena

Jste majitelé skladových 
a výrobních hal či pozemků?
Prezentujte zde vaši nemovitost,  
s námi budete vidět!

www.czcproperty.cz


